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 Lamminrahkan liito-oravaesiintymien maastotarkistukset 

Taustaa 

Kangasalan kunnassa valtatien 12 ja Tampere-Jyväskylä rautatien 

risteyksen ympäristössä on ollut Tampereen kaupunkiseudullisesti 

merkittävä liito-oravan esiintymisalue. Alueelta on tietoja liito-oravan 

esiintymisestä jo liki 20 vuoden ajalta. Alueella on suoritettu 

maastoinventointeja Ojala-Lamminrahkan maankäyttösuunnitelmiin 

liittyneiden selvitysten yhteydessä vuosina 2002, 2003 ja 2004 sekä 2012.  

Merkittävin osa esiintymisalueesta on painottunut Lamminrahkan alueelle, 

mihin Kangasalan kunta on laatimassa osayleiskaavaa. Liito-

oravaesiintymä ja lajin kannalta tärkeät kulkuyhteydet osoitettiin kaavan 

luonnosvaiheessa vuonna 2012 maastoinventointien mukaisina. 

Kaavaehdotuksen laadintavaiheessa kesällä 2013 kävi ilmi, että 

esiintymän alueella on tehty hakkuita. Kohteella suoritettiin 11. 

heinäkuuta maastokäynti, jolloin tarkistettiin, mikä osuus esiintymästä oli 

tuolloin hakattu ja päivitettiin esiintymän rajaus kaavasuunnittelua varten.  

Loppuvuodesta 2013 jäljelle jääneellä liito-oravan esiintymällä suoritettiin 

vielä uusi hakkuu, jolle Pirkanmaan ELY-keskus oli 10.10.2013 antanut 

luonnonsuojelulain 72 a § mukaisen päätöksen liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsänkäsittelyn määrittämisestä. 

Alueella suoritettiin hakkuun jälkeen 23.12.2013 maastokäynti, jolloin 

tarkistettiin, mikä osuus esiintymästä oli hakattu ja päivitettiin esiintymän 

rajaus kaavasuunnittelua varten. Hakkuukuvion rajat paikannettiin 

maastossa GPS-paikantimella. Maastossa ei suoritettu liito-oravan 

jätöshavainnointia.  

Keväällä 2014 katsottiin tarkoituksenmukaiseksi inventoida koko 

osayleiskaava-alueen liito-oravalle soveltuvat metsäkuviot. Liito-oravien 

esiintymisessä arvioitiin tapahtuneen mahdollisesti laajempia muutoksia 

hakkuiden vuoksi. Inventoinnit suoritettiin 7., 8. ja 16. toukokuuta 2014 ja 

inventointiin käytettiin aikaa noin 20 tuntia. 

Maastokäynnit heinäkuussa ja joulukuussa 2013 sekä toukokuussa 2014 

suoritti Kangasalan kunnan toimeksiannosta FM biologi Marja Nuottajärvi 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 

Maastokäyntien tulokset 

Heinäkuu 2013 

Heinäkuussa 2013 suoritetulla maastokäynnillä havaittiin, että 

Lamminrahkan liito-oravaesiintymästä oli hakattu keski- ja pohjoisosia. 

Hakkuu oli toteutettu avohakkuuna, jossa hakkuualalle oli säästetty pieni 

metsäkuvio, jolla sijaitsee liito-oravan pesäpuita ja muita papanapuita. 

Säästetyllä metsäkuviolla pesäpuina toimivia haapoja oli merkitty 

huomionauhoin ja ne oli jätetty kasvuun ja niiden ympärille oli säästetty 

kuusikkoa. Lisäksi hakkuun keskelle oli jätetty hajanaisesti joitain haapoja 

ja mäntyjä sekä pieni sekapuustoinen soistuma, jolle ei sijoitu aiempien 
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inventointien mukaan liito-oravan pesä- tai papanapuita, mutta joka on 

liito-oravan kulkuyhteyksien kannalta merkityksellinen.  

Hakkuussa oli kaadettu noin 20 aiempien inventointien mukaista liito-

oravan papanapuuta. Todettuja pesäpuita ei ollut kaadettu. Lamminrahkan 

alueelle sijoittuva liito-oravaesiintymän osa oli hakkuun myötä supistunut 

32 hehtaarista 21 hehtaariin, mikä tarkoitti 34,4 prosentin vähenemää 

Lamminrahkan liito-oravaesiintymän alassa. Koko esiintymäkokonaisuuden 

alkuperäinen pinta-ala (rautatien länsi- ja itäpuolen esiintymät sekä 

Märven esiintymä) oli ollut yhteensä noin 57 hehtaaria, mitä hakkuu 

vähensi 19,3 prosenttia 46 hehtaariin. 

Esiintymän hakattu osuus ja kaadettujen papanapuiden (=muu liito-

oravan käyttämä puu) sijainti on havainnollistettu kuvassa 5. Kuvissa 6 – 

11 on valokuvia Lamminrahkan liito-oravaesiintymältä. 

Joulukuu 2013 

Joulukuussa 2013 suoritetun maastokäynnin maastohavaintojen mukaan 

loppuvuoden hakkuu oli tehty pääosin siemenpuuhakkuuna. Liito-oravan 

lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä niiden välitön lähiympäristö 15 metrin 

vyöhykkeellä oli jätetty käsittelemättä Pirkanmaan ELY-keskuksen 

antaman päätöksen mukaisesti. Lisääntymis- ja levähdyspaikkoina on 

säästetty vuoden 2012 selvityksen mukaiset pesäpuut ja niiden välitön 

lähiympäristö sekä ELY-keskuksen omaan 8.10.2013 suorittamaan 

maastokäyntiin pohjautuvat lisääntymis- ja levähdyspaikkamääritykset. 

Lajin kulkuyhteydet oli säilytetty harvennushakattuina noin 30 metrin 

levyisinä puustovyöhykkeinä Pirkanmaan ELY-keskuksen antaman 

päätöksen mukaisesti. 

Maastokäynnillä 23.12.2013 havaittiin myös, että sekä kesän että 

loppuvuoden hakkuissa säästettyjen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

suojavyöhykkeen puustosta osa oli loppuvuoden myrskyissä kaatunut. 

Tuulikaatoja oli etenkin korkeilla maastonkohdilla sekä rinteillä varsin 

runsaasti.  

Hakkuussa oli kaadettu noin kahdeksan aiempien inventointien mukaista 

liito-oravan papanapuuta. Todettuja pesäpuita ei ollut kaadettu. 

Lamminrahkan alueelle sijoittuva liito-oravaesiintymän pinta-ala on 

loppuvuoden hakkuun myötä supistunut edelleen kesän hakkuusta noin 

viisi hehtaaria, mikä tarkoittaa 50 prosentin kokonaisvähenemää 

Lamminrahkan liito-oravaesiintymän alassa. Koko esiintymäkokonaisuuden 

alkuperäinen pinta-ala (rautatien länsi- ja itäpuolen esiintymät sekä 

Märven esiintymä) oli ollut vuoden 2012 inventoinnin mukaisena yhteensä 

noin 57 hehtaaria, mitä vuoden 2013 hakkuut ovat nyt vähentäneet 28 

prosenttia 41 hehtaariin. 

Esiintymän hakatut osuudet on havainnollistettu kuvassa 1. Kuvissa 2 – 7 

on valokuvia Lamminrahkan liito-oravaesiintymältä. 

Toukokuu 2014 

Maastoinventointi aloitettiin rautatien varren jäljellä olevilta, aiemmin 

todetuilta liito-oravaesiintymän osilta. Alueelta löydettiin liito-oravan 

jätöksiä useiden samojen puiden tyviltä kuin aiempina vuosina. 

Esiintymällä oli suoritettu joulukuun 2013 maastokäynnin jälkeen vielä 

pieni aukkohakkuu sekä harvennushakkuu (kuva 5) valtatien 12 poikki 
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suuntaavan liito-oravan kulkuyhteyden alueella. Valtatien ylityksen 

arvioidaan olevan liito-oravalle vielä mahdollinen, joskin parhaat liitopuut 

tien viereltä oli kaadettu. 

Osayleiskaava-alueen liito-oravalle soveltuvat metsäkuviot inventoitiin ja 

alueen länsiosista löydettiin kaksi merkittävää uutta liito-oravan 

esiintymisaluetta (liite 1). Esiintymät sijoittuvat liito-oravan 

elinympäristövaatimusten kannalta ominaisuuksiltaan ihanteellisille 

metsäkuvioille. Näillä metsäkuvioilla kasvaa vanhahkoa – vanhaa 

kuusikkoa ja kuusisekametsää, jossa sekapuuna kasvaa koivua sekä 

haapaa. Haavat ovat vaihtelevan ikäisiä, osa on nuorta ja osa erittäin 

järeää. Metsäkuvioilla kasvaa useita kolohaapoja sekä muutamia 

pönttökuusia ja yksirisupesäkuusi liito-oravan pesäpuina. Papanamäärät 

näillä havaituilla uusilla liito-oravaesiintymillä vaihtelivat muutamista 

papanoista useisiin satoihin, jopa tuhanteen papanaan per puu. Papanat 

olivat pääsääntöisesti tuoreita.  

Muut inventoidut metsäkuviot, joilta merkkejä liito-oravasta ei löytynyt, 

ovat liito-oravan kannalta soveltuvia varttuneita – vanhoja kuusikoita, 

mutta niillä kasvaa selvästi niukemmin lehtipuuta kuin kuvioilla, joilta lajia 

havaittiin. Maastossa inventoidut alueet valikoitiin aiemman, vuonna 2012 

tehdyn ilmakuvapohjaisen liito-oravan elinympäristöpotentiaalin 

perusteella sekä maastohavaintojen mukaan. Erityistä huomiota 

kiinnitettiin Lamminrahkan osayleiskaavasuunnittelussa rakennettavaksi 

aiotuille korttelialueille. Maastossa pyrittiin käymään läpi kaikki ne 

kaavoitettavan alueen metsäkuviot, joilla liito-oravaa voisi esiintyä lajin 

yleisten elinympäristövaatimusten perusteella (varttuneet ja tätä 

vanhemmat kuusikot sekä kuusisekametsät). Maastossa inventoitu alue on 

esitetty kuvassa 1. On huomattava, että inventoidun alueen sisällä on 

pieniä männikkö- ja hakkuukuvioita ym. lajille soveltumattomia 

elinympäristöjä, joiden ohi käveltiin, mutta joita ei kuvaan 1 ole eritelty 

pois inventoidusta alueesta. Lisäksi Kangasalan sähköaseman länsi- ja 

luoteispuolilla on tehty laajoja hakkuita, joiden yhteydessä aiemmin liito-

oravalle soveltuvat metsäkuviota ovat poistuneet.  
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Kuva 1. Maastossa vuonna 2014 inventoitu alue on merkitty vaaleanpunaisella rasterilla. Vihreä 
vinoviivoitus kartalla on vuoden 2012 ilmakuvatulkintana tehty liito-oravan elinympäristöpotentiaalirajaus. 
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1. Rieson esiintymä 

Riesontien ja Kangasalan – Tampereen kuntarajan väliin, välittömästi 

seudullisen virkistysreitin eteläpuolelle, sijoittuu liito-orava-esiintymä, jolta 

havaittiin 29 liito-oravan käyttämää puuta. Näistä seitsemän on pesäpuuta 

(kuusi kolohaapaa ja yksi risupesäkuusi), yhdeksän muuta liito-oravalle 

tärkeää puuta ja 13 papanapuuta (taulukko 1). Lajille muuksi tärkeäksi 

puuksi luokiteltiin ne, joiden tyvillä oli erityisen runsaasti jätöksiä eli liito-

oravan voidaan päätellä tämän perusteella ruokailevan tai muutoin 

viettävän säännöllisesti aikaa ko. puussa. Papanamäärät esiintymällä 

olivat osittain erittäin runsaita, useita satoja ja jopa noin tuhat papanaa 

per puu. Näiden puiden tyvillä oli sekä vanhempia että tuoreita papanoita, 

mikä osoittaa liito-oravan käyttäneen ko. puita pitkään. Rieson esiintymän 

metsä on vanhaa, paikoin erittäin järeäpuustoista tuoreen ja lehtomaisen 

kankaan sekametsää. Puustoa ovat kuusi, haapa, koivu ja mänty. 

Puustossa on myös nuorempia yksilöitä kasvussa ja metsän rakenne on 

liito-oravan kannalta ihanteellinen (kuvat 2 ja 3). Kulkuyhteys esiintymältä 

on pohjoiseen Tampereen suuntaan sekä kaakkoon Metsäpolun esiintymän 

suuntaan. 

Taulukko 1. Liito-oravan käyttämien puiden tiedot Rieson esiintymällä 

Puun nro Laji ø cm Puun tyyppi Papanat lkm Muut huomiot 

78 kuusi 40 papanapuu 10 
 79 kuusi 40 papanapuu 10 
 80 haapa 30 pesäpuu 10 kolopuu 

81 haapa 30 papanapuu 50 
 82 haapa 40 papanapuu, muu tärkeä 300–400 ruokailupuu 

83 haapa 40 pesäpuu 0 kolopuu 

84 haapa 40 pesäpuu 0 kolopuu 

85 haapa 40 pesäpuu 0 kolopuu 

86 kuusi 40 papanapuu 10 
 87 kuusi 40 papanapuu 20 
 88 haapa 30 papanapuu 30 
 89 haapa 30 papanapuu, muu tärkeä 100 
 90 kuusi 40 papanapuu 20 
 91 haapa 25 papanapuu, muu tärkeä 300 ruokailupuu 

92 haapa 25 papanapuu 20 
 93 haapa 40 papanapuu 70 
 94 kuusi 45 papanapuu 100 
 95 haapa 45 papanapuu 80 
 96 haapa 45 papanapuu, muu tärkeä 400–500 virtsajälkiä rungolla 

97 haapa 45 papanapuu, muu tärkeä 200 
 98 haapa 30 papanapuu, muu tärkeä 150 
 99 kuusi 30 pesäpuu 10 risupesäpuu 

100 haapa 30 papanapuu 50 
 101 haapa 50 papanapuu 700–800 virtsajälkiä rungolla 
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Puun nro Laji ø cm Puun tyyppi Papanat lkm Muut huomiot 

102 haapa 50 pesäpuu 300 kolopuu, virtsajälkiä rungolla 

103 haapa 50 pesäpuu 0 kolopuu 

104 haapa 50 papanapuu, muu tärkeä 300 virtsajälkiä rungolla 

105 haapa 40 papanapuu, muu tärkeä 700–800 virtsajälkiä rungolla 

106 kuusi 40 papanapuu, muu tärkeä 800–1000 virtsajälkiä rungolla 

 

Kuva 2. Kolohaapoja (puut nro 84 ja 85) Rieson esiintymällä 

 

 Kuva 3. Satoja papanoita järeän kuusen tyvellä Rieson esiintymällä 
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2. Metsäpolun esiintymä 

Riesontien itäpuolella, Metsäpolku –nimisen tien molemmin puolin sijoittuu 

liito-oravaesiintymä, jolta havaittiin 42 liito-oravan käyttämää puuta. 

Näistä viisi on pesäpuita (yksi kolopuu ja viisi puuta, joissa on liito-oravalle 

soveltuva pönttö), 10 muuta liito-oravalle tärkeää puuta sekä 27 

papanapuuta (taulukko 2, kuva 4). Lajille muuksi tärkeäksi puuksi 

luokiteltiin ne, joiden tyvillä oli erityisen runsaasti jätöksiä eli liito-oravan 

voidaan päätellä tämän perusteella ruokailevan tai muutoin viettävän 

säännöllisesti aikaa ko. puussa. Papanamäärät esiintymällä olivat osittain 

erittäin runsaita, useita satoja ja jopa noin tuhat papanaa per puu. Näiden 

puiden tyvillä oli sekä vanhempia että tuoreita papanoita, mikä osoittaa 

liito-oravan käyttäneen ko. puita pitkään. Metsäpolun esiintymän metsä on 

vaihtelevan ikäistä, vanhahkoa – vanhaa, paikoin järeäpuustoista tuoreen 

ja lehtomaisen kankaan sekametsää. Paikoin metsä on korpista ja 

kosteapohjaista. Puustoa ovat kuusi, haapa, koivu ja mänty. Puustossa on 

myös nuorempia yksilöitä kasvussa ja metsän rakenne on liito-oravan 

kannalta ihanteellinen. Kulkuyhteys esiintymältä on luoteeseen Rieson 

esiintymän suuntaan sekä kaakkoon kohti rautatien varren liito-

oravaesiintymää. Esiintymän itäpuolella on tehty vastikään hakkuita, ja 

näiden myötä puu nro 107 on jäänyt muusta esiintymästä eristyksiin ja 

puu nro 112 sijoittuu välittömästi hakkuun vierelle, erillään muusta 

esiintymäkokonaisuudesta. 

Taulukko 2. Liito-oravan käyttämien puiden tiedot Metsäpolun esiintymällä 

Puun nro Laji ø cm Puun tyyppi Papanat lkm Muut huomiot 

69 haapa 45 pesäpuu 10 kolopuu 

70 kuusi 20 pesäpuu 0 pönttöpuu 

71 kuusi 40 papanapuu 10 

 72 kuusi 40 papanapuu 100 

 73 kuusi 30 pesäpuu 0 pönttöpuu 

74 kuusi 40 papanapuu 10 

 75 haapa 60 papanapuu, muu tärkeä 50 jättihaapa, potentiaalinen kolopuu 

76 haapa 40 papanapuu 10 

 77 haapa 45 papanapuu 40 

 

107 haapa 30 papanapuu 
10 

hakkuuaukon vierellä erillään muusta 
esiintymästä 

108 haapa 30 papanapuu 10 

 109 haapa 30 papanapuu 50 

 110 kuusi 40 papanapuu 10 

 111 kuusi 50 papanapuu 50 

 

112 kuusi 40 papanapuu 
20 

hakkuuaukon vierellä erillään muusta 
esiintymästä 

113 haapa 30 papanapuu 50 

 114 haapa 30 papanapuu 70 

 115 haapa 30 papanapuu, muu tärkeä 200–300 ruokailupuu 

116 haapa 20 papanapuu, muu tärkeä 800–1000 ruokailupuu 
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Puun nro Laji ø cm Puun tyyppi Papanat lkm Muut huomiot 

117 haapa 15 papanapuu 40 

 118 haapa 20 papanapuu, muu tärkeä 800–1000 ruokailupuu 

119 haapa 50 papanapuu, muu tärkeä 400–500 ruokailupuu 

120 kuusi 50 papanapuu, muu tärkeä 200 

 121 haapa 40 papanapuu 10 

 122 haapa 30 papanapuu, muu tärkeä 150 

 123 haapa 40 papanapuu, muu tärkeä 200 

 124 haapa 20 papanapuu 50 

 125 haapa 20 papanapuu 20 

 126 haapa 30 papanapuu 30 

 127 haapa 30 papanapuu 10 

 128 kuusi 50 papanapuu 50 

 129 kuusi 40 papanapuu 20 

 130 kuusi 50 papanapuu 10 

 131 kuusi 50 papanapuu 30 

 132 kuusi 50 papanapuu 30 

 133 kuusi 40 papanapuu 40 

 134 haapa 40 papanapuu, muu tärkeä 300–400 virtsajälkiä rungolla 

135 haapa 50 papanapuu, muu tärkeä 100–150 

 136 kuusi 30 pesäpuu 0 pönttöpuu 

137 kuusi 30 pesäpuu 0 pönttöpuu 

138 haapa 30 papanapuu 10 

 139 kuusi 50 papanapuu 50 
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Kuva 4. Kolohaapa (vasemmalla) ja pönttökuusi (oikealla) Metsäpolun esiintymällä 

 

 

Tulosten tarkastelua 

Lamminrahkan liito-oravaesiintymän pinta-alan väheneminen puoleen ja 

liki kolmanneksen vähenemä valtatien 12 ja rautatien risteyksen 

esiintymäkokonaisuudessa on selvä heikennys liito-oravan elinolosuhteille 

alueella. Lamminrahkan esiintymä on hakkuiden myötä pirstaloitunut ja 

hakkuuaukealle jätetyt metsäkuviot ovat erittäin alttiita tuulenkaadoille. 

Hakkuissa säästetystä suojapuustosta osa on jo kaatunut (kuvat 10–11).  

Liito-oravalle on alueella vielä käyttökelpoisia kulkuyhteyksiä, joskin niiden 

laatu on aiempaan verrattuna heikentynyt. Hakkuuaukoilla kasvava 

siemenpuumännikkö on liito-oravan kannalta huonoa kulkuyhteyspuustoa, 

koska mäntyjen rungoilla liito-oravat ovat alttiita saalistajille  

Alueella tehdyt hakkuut ovat noudattaneet Pirkanmaan ELY-keskuksen 

luonnonsuojelulain 72 a § mukaisia päätöksiä liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikan sijainnista ja sallitun metsänkäsittelyn määrittämisestä. 

Ympäristöministeriö on antanut ohjeen (2004) Liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen määrittäminen ja turvaaminen metsien käytössä, jonka 

mukaisesti toteutetut rajauspäätökset ja hakkuut johtavat usein 

riittämättömään suojelurajaukseen ja siihen, että liito-orava häviää 

hakatulta metsäalueelta. Näin on todettu vuonna 2012 ilmestyneessä 

Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa Liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikkarajausten vaikuttavuus lajin suojelukeinona.  
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Lamminrahkan liito-oravaesiintymän länsiosiin jääneen yhtenäisen 

metsäalueen merkitys on hakkuiden myötä erityisen korostunut ja tätä 

metsäaluetta ei tulisi hakkuin tai muin toimin enää supistaa. Samoin 

Märven alueella sekä rautatien itä – eteläpuolella sijaitsevien liito-

oravaesiintymien osien merkitys lajin säilymiselle alueella on erittäin 

tärkeä ja entisestään korostunut. Liito-oravan kulkuyhteyksien säilyminen 

Lamminrahkan, Märven ja rautatien itäpuolisten metsien välillä on myös 

edellytys lajin säilymiselle alueella pitkällä aikavälillä. Valtatien 12 ylitys on 

vielä mahdollinen, joskin parhaat ylityspuut on harvennushakkuussa 

poistettu. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan muodostavat pesäpuut 

(kolopuut, risupesäpuut, pöntöt), muut liito-oravan käyttämät puut eli 

papanapuut (joiden tyviltä havaitaan liito-oravan ulostepapanoita) sekä 

niitä ympäröivät tarpeelliset metsän osat. Lisääntymis- ja levähdyspaikat 

ovat siis aluemaisia, eivät pistemäisiä, ja määrittelevät sen alueen, jonka 

liito-orava vähintään tarvitsee lisääntyäkseen ja säilyäkseen rajatulla 

metsäkuviolla pitkällä aikavälillä. Koska liito-oravan esiintymistilanne 

vaihtelee vuosittain, lajille on oltava sekä asuttuja että asumattomia 

metsäkuvioita tarjolla. Mikäli metsätaloudessa ja maankäytön 

suunnittelussa jätetään jäljelle vain kulloinkin asutut metsäkuviot, johtaa 

se alueen liito-oravien taantumiseen ja häviämiseen pitkällä aikavälillä. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta on huomattavaa, että liito-oravan 

suojelun perusteella rajatut vanhat metsät Lamminrahkan alueella olivat – 

ja jäljellä oleva osuus on edelleen – myös muilta ominaispiirteiltään 

arvokkaita; niissä on uhanalaisia luontotyyppejä kuten lehtoja, metsälain 

mukaisia metsäluonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä muita 

arvolajeja kuten lepakoita ja vanhan metsän lintulajistoa.  

Lamminrahkan liito-oravaesiintymän vanhan metsän merkitys läheisen 

asutuksen virkistysalueena oli suuri; alueen polkuja käytettäneen 

jatkossakin, mutta hakkuualue on virkistykselliseltä laadultaan vanhaa 

metsää heikompi. 

Toukokuun 2014 maastoinventoinnissa havaitut uudet liito-

oravaesiintymät eli Rieson ja Metsäpolun esiintymät ovat metsän 

ominaispiirteiltään melkein yhtä edustavia kuin rautatien varren 

nyttemmin osittain hakattu metsä. Löydettyjen liito-oravapuiden määrä, 

useat pesäpuut ja papanoiden suuri määrä osoittavat, että metsäkuviot 

ovat liito-oravan aktiivisessa käytössä ja niille sijoittuu luonnonsuojelulain 

49 § tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liitteessä 1 esitetyt 

liito-oravaesiintymät suositellaan säilytettäväksi rajatuilta osin 

rakentamisen ulkopuolella ja niiden puustoa tulisi käsitellä siten, etteivät 

liito-oravan elinmahdollisuudet alueella heikkene. Rajatuilta alueilla on 

mahdollista suorittaa harkittuja poimintahakkuita. 

Inventoinnin perusteella voidaan todeta, että Lamminrahkan 

kaavoitettavan alueen liito-oravalle soveltuvista metsäkuvioista ovat tällä 

hetkellä liito-oravan käytössä lajille ihanteellisimmat metsäkuviot eli 

vanhahkot – vanhat kuusikot, joissa kasvaa myös vaihtelevan ikäistä 

haapaa sekä kolopuita. Muut soveltuvat metsäkuviot tarjoavat lajille 

liikkumisyhteyksiä. Toukokuussa 2014 havaittujen liito-oravaesiintymien 

rajaukset, lajin käyttämien puiden sijainnit sekä latvusyhteydet on esitetty 

liitteessä 1. 
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Kuva 5. Valtatien 12 ja Tampere-Jyväskylä rautatien risteyksen liito-oravaesiintymäkokonaisuuden tilanne 
vuonna 2012 on esitetty taustalla, kesällä 2013 tehty hakkuu on havainnollistettu sen päälle punaisella 
rajauksella ja loppuvuonna 2013 tehty hakkuu on havainnollistettu pinkillä rajauksella. Harvennushakattu osuus 
on esitetty sinisellä rajauksella. Hakkuiden alueella sijainneet liito-oravan käyttämät puut on kaadettu. 

  

Kesällä 2013 hakattu 
osuus (punainen rajaus) 

Loppuvuonna 2013 hakattu 
osuus (pinkki rajaus) ja 
harvennushakattu osuus 

(sininen rajaus) 

Toukokuussa 2014 
havaittu hakkuu (punainen 

rajaus) 

Toukokuussa 2014 
havaittu harvennushakkuu 

(sininen rajaus) 
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Kuvat 6-7: Hakkuulle säästettyjä liito-oravan pesäpuita on merkitty huomionauhoin hakkuissa säästettäviksi 
(vasemmalla). Liito-oravan kulkuyhteyskohtien harvennushakatulla osuudella kasvaa harvaa nuorta kuusikkoa 
(oikealla). 

  

Kuvat 8-9: Hakatuille liito-oravaesiintymän osille on jätetty harvakseltaan vanhoja mäntyjä siemenpuiksi. 

Vasemmassa kuvassa näkymä hakkuualueelta kesäkuussa ja oikeassa kuvassa joulukuussa. 

  

Kuvat 10-11: Avohakkuun keskelle säästetyt liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat 15 metrin 
suojavyöhykkeineen ovat alttiita tuulenkaadoille. Tilanne radanvarren lisääntymis- ja levähdyspaikalta 
kesäkuussa vasemmassa kuvassa ja joulukuussa oikeassa kuvassa. Metsäkuviolla on useita tuulenkaatoja. 
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